
Kuesioner ini ditujukan bagi konsumen pengguna obat nyamuk bakar secara 
teratur. Hasil penelitian ini semata-mata digunakan untuk penyusunan skripsi, 
guna menelaah respons audiens terhadap iklan Domestos Nomos. Berkenaan 
dengan hal tersebut di atas, mohon sekiranya anda mengisi jawaban yang tersedia 
dengan sebenar-benarnya. Atas kesediaan anda meluangkan waktu untuk mengisi 
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
 

Identitas Responden 

1. Nama   : 
2. Alamat   : 
3. Umur   : 
4. Jenis Kelamin  : 
5. Pekerjaan  : 

a. Pegawai Negeri 
b. Pegawai Swasta 
c. Wiraswasta 
d. Ibu Rumah Tangga 
e. Lainnya 

6. Pendapatan Keluarga : 
a. < Rp 700.000 
b. Rp 700.000 – Rp 1.500.000 
c. > Rp 1.500.000 – 3.000.000 
d. > Rp 3.000.000 

 
Daftar Pertanyaan 
 

Variabel Kekuatan Iklan 
 
1. Apakah anda pernah melihat iklan Domestos Nomos versi Cicak di Dinding ? 

0. Tidak pernah 
1. Jarang 
2. Cukup Sering 
3. Sering 
4. Sangat Sering 

 

(Apabila responden menjawab tidak pernah, pertanyaan no 2 dst tidak 
ditanyakan) 
 

2. Bagaimana iklan itu menurut anda ? 
-2   Sangat Tidak Menarik 
-1 Tidak Menarik 
0. Antara Menarik dan Tidak Menarik 
1 Menarik 
2 Sangat Menarik 

 

(Apabila responden tidak menjawab menarik/ sangat menarik, pertanyaan no 3 
dst tidak ditanyakan ) 

 



Variabel Respons Audiens 
 

3. Tahukah anda produk Domestos Nomos ? 
0. Tidak 
1. Hanya tahu merek itu tetapi tidak tahu produknya 
2. Saya kenal merek itu, termasuk produk, harga, dan tempat membeli 
3. Saya tahu merek itu, termasuk produk, harga, tempat membeli, dan 

kelebihannya dibanding obat nyamuk bakar sejenis dilihat dari 
kandungannya 

 

(Apabila responden menjawab tidak, pertanyaan no 4 dst tidak ditanyakan) 
 

4. Sejauh mana anda berusaha mengenal produk Domestos Nomos ? 
0. Saya tidak berusaha mengenal merek itu lebih jauh 
1. Saya memberikan perhatian kepada iklannya 
2. Selain memberikan perhatian pada iklannya, saya juga melakukan 

pengamatan di tempat-tempat dimana merek itu dijual 
3. Saya berusaha untuk mendapat informasi tentang produk itu sedapat 

mungkin seperti memberikan perhatian kepada iklannya, mengamati 
produknya secara langsung, bertanya pada orang-orang ang 
mengkonsumsinya serta membaca publikasi tentang merek itu di media 
massa 

 

(Apabila responden menjawab tidak berusaha mengenal produk Domestos 
Nomos, pertanyaan no 5 dst tidak ditanyakan) 

 

5. Adakah keinginan anda untuk membeli obat nyamuk bakar merek Domestos 
Nomos ? 
0. Tidak ada sama sekali 
1. Kecil 
2. Besar 
3. Sangat Besar 
 

(Apabila responden menjawab tidak sama sekali, pertanyaan no 6 dst tidak 
ditanyakan) 

 

6. Apakah anda yakin bahwa membeli obat nyamuk bakar Domestos Nomos 
adalah tindakan yang tepat ? 
0. Tidak yakin 
1. Antara Yakin dan Tidak Yakin 
2. Yakin 
3. Sangat Yakin 
 

(Apabila responden menjawab tidak yakin, pertanyaan no 7 tidak ditanyakan) 
 

7. Apakah anda sudah membeli obat nyamuk bakar Domestos Nomos ? 
0. Belum 
1. Baru sekadar mencoba 
2. Sudah membeli secara teratur 
3. Selain membeli secara teratur, saya juga mempromosikan produk itu 

kepada orang lain 
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